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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Angajatorii care încadrează elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor şcolare sunt sprijiniţi financiar 

de catre AJOFM Timis 

 

 Potrivit  Legii nr. 72 din 26 martie 2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si 

studentilor, cu modificarile si completarile ulterioare : „ angajatorul care încadreaza in munca elevi si 

studenti pe perioada vacantelor beneficiaza, pentru fiecare elev şi student, de un stimulent financiar lunar 

egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii 

ocuparii forţei de muncã în vigoare”. 

 

Stimulentul se acorda la cererea angajatorului, iar perioada maxima de acordare este de 60 de zile 

lucratoare intr-un an calendaristic. 

Pentru a beneficia de prevederile Legii nr. 72/2007, angajatorii trebuie ca in termen de 30 de zile 

de la data angajarii elevilor şi studenţilor aflaţi în perioada vacanţelor sa depuna la AJOFM Timiş 

urmatoarele acte: 

 - cerere angajator;  

 - tabel nominal cuprinzând elevii şi studenţii încadraţi în munca pe perioada vacanţelor; 

 - adeverinţa eliberata de instituţia de învaţamânt prin care se atesta ca persoana are statut de elev 

sau, dupa caz, de student şi urmeaza cursurile într-o instituţie de învaţamânt de stat sau particular, 

înfiinţata potrivit legii, cuprinzând şi precizarea expresa a perioadei de vacanţa; 

 - actul de identitate al elevului sau studentului, în copie; 

 - copia contractului de munca prevazut la art. 2, încheiat cu respectarea condiţiilor de vârsta şi a 

regimului legal al muncii tinerilor, înregistrat, dupa caz, la inspectoratul teritorial de munca, conform 

prevederilor legale; 

declaraţie pe propria raspundere a angajatorului. 

 

ROMÂNIA 
AGENŢIA JUDEŢEANA PENTRU  
OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

TIMIŞ 
Bulevardul Republicii nr.21 Timişoara 

 Tel: (+40256) 294.231 Fax: (+40256) 294.234  

E-mail:ajofm@tm.anofm.ro 
 



*Pentru detalii suplimentare persoanele interesate se pot adresa direct la sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de 

Munca Timiş, bdul Republicii nr.21, et.1, cam.103, sau la numarul de telefon 0256/294231, int. 108, persoana de contact dl. 

Cojocaru Dan 
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